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Elkészült a 2019-es költségvetés

A Váci Dunakanyar Színház repertoárjának legújabb, az Esztergomi 
Várszínházzal közös saját produkciója „A hazug” című előadás Carlo 
Goldoni klasszikus vígjátéka alapján. 10. oldal

A februári képviselő-testületi ülés legfontosabb feladataként a döntéshozók elfogadták a város 2019-es költségvetését.
A költségvetésről szóló rendelet értelmében a bevételi- és kiadási főösszeg - kerekítve - egyaránt 11,3 milliárd forint. Felújítási célokra saját forrásból 
mintegy 193 millió forintot irányoz elő a költségvetési rendelet. Beruházási kiadásokra -  a nagyrészt állami forrású kiemelt fejlesztésekre 
elnyert összegekkel együtt - valamivel több mint négy és fél milliárd forint keretösszeg szerepel a költségvetésben. 4. oldal 

Fotó: Porszász Kriszt ián Díjat kapott a városi levéltár
A Mag yar Levéltárosok 

Egyesülete 2018-ban Vác Város 
Levéltárának ítélte Az Év 
Levéltára díjat, az ünnepélyes 
díjátadót február 21-én tartották 
a művelődési központban.

A díjat 2012-ben alapította a 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
azzal a céllal, hogy a kiemelkedő 

szakmai tevékenységet folytató 
levéltárak munkáját elismerje. 
A kitüntetést elsőként Budapest 
Főváros Levéltára nyerte el, majd 
Kalocsa után Hajdú-Bihar megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
Veszprém és Jász-Nagykun-
Szolnok megye levéltára vehette 
át az elismerést. 5. oldal
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Cservenák Péter gyűjteményéből

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a 
helyszín pontos meghatározását Önöktől 
vár juk , kedves olvasóin k . A helyes 
megfejtéssel előrukkolók között ajándékot 
sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti 
a választ, írja meg nekünk e-mailben az 
estv@estv.hu címre!

Köszönettel: Váci Városimázs Kft.

Előző játékunk nyertese Lukács Péter, 
a k i ne k g r at u lá lu n k !  A nye r e mé ny 
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges 
a 30/583-6767-es telefonszámon.

A múlt havi képrejtvényként a Buki 
sziget szerepelt egy archív felvételen.

Mostani feladványunk megfejtését 
március 15-éig várjuk.

Az év második hónapjában - ahogy évről évre - a költségvetés 
megalkotása, elfogadása volt a képviselők legfontosabb feladata 
a testület i ülésen. A döntéshozók, a hivatal munkatársai és más 
közreműködők összehangolt munkájával elkészített előterjesztés 
kapcsán a határozat-tervezet tárgyalásakor is elhangzottak 
még érvek és ellenérvek, de mondhatni, viszonylag nyugodt 
mederben maradt a vita. A végeredmény pedig az, hogy a 
grémium többségi döntéssel megszavazta a büdzsét.

Értelemszerűen a különböző sorokon tervbe vett felújítási- és beruházási kiadások 
prioritási sorrendjével kapcsolatban alakult ki némi nézetkülönbség. Ez persze 
természetes, egyrészt a választókörzetek fejlesztési igényeire tekintettel, másrészt 
a polit ikai nézetek különbözősége miatt is. Hiszen bizonyos tételeket néhányan 
felesleges vagy legalábbis túlzott kiadásnak tartanak, mások viszont teljesen 
indokolt, rövidebb- vagy hosszabb távon megtérülő ráfordításnak.

Egy szónak is száz a vége, a költségvetés elkészítésekor az „addig nyújtózkodj, 
amíg a takaród ér” mondás igazsága a főszabály. Vagyis túlzott hitelfelvételt nem 
kockáztathat meg az önkormányzat. Mert ha emiatt adósságcsapdába kerülne a 
település, az hosszú évekig szinte lehetetlenné tenné a fejlesztések fi nanszírozását.

Kiadási oldalon értelemszerűen a költségvetési intézmények működésének 
biztosítása az elsődleges, csak az erre szükséges forrás elkülönítésének számításba 
vételét követően lehet tovább kalkulálni. 

Nos, az osztás-szorzás után felújítási célokra saját forrásból valamivel több mint 
193 millió forintot irányoz elő a költségvetési rendelet, beruházási kiadásokra - a 
nagyrészt állami forrású kiemelt fejlesztésekre elnyert összegekkel együtt - pedig 
négy és fél milliárd forintot meghaladó keretösszeg szerepel a büdzsében.

Bizonyára a lakosság túlnyomó többsége egyetért azzal, hogy a saját forrású 
felújítások között az útfelújításokra szánt keretösszeg a legnagyobb tétel, a 
beruházások vonatkozásában pedig a Damjanich téri kereszteződésnél a gyalogos 
átkelés lámpás biztosításának megoldása.
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Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila

Vác város polgármestere 
Ideje: minden hónap 

első hétfőjén 14:00-18:00 
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, a polgármesteri 

hivatal t itkárságán! 06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld 
száma:

06-80/890-020

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00

Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-16:00 
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230, 
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor

Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor 

Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fi desz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere

Vác 7. sz. választókerületének képviselője 
Ideje: minden hónap első 

hétfőjén 14:00-18:00 
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: 

mokanszky.alpolgarmester@varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita

Vác Város Jegyzője 
Ideje: minden héten hétfőn 

14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda

Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési képviselői 
elérhetőségek

Rétvári Bence
országgyűlési képviselő

Email: retvari.bence@fi desz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák
Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés 

alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607

E-mail: krikszistvan@fi desz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,

Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324

E-mail: steidllevente@fi desz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének képviselője

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865

E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda, Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/418-0115 
E-mail: peter.balkovics@gmail.com

Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Kászonyi Károly
(Jobbik)

Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Krauze István 
(Demokratikus Koalíció)

Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971

E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Matkovich Ilona 
(SZAVAD Egyesület)

Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu

Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

Körzeti megbízottak 
fogadónapjai

Iván Sándor 
rendőr főtörzsőrmester

Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, 

Dr. Csányi László körút, valamint a
Duna által határolt terület.) 
Fogadóórája: minden hónap 

második keddjén 
9-11 óra közötti időben.

Helyszíne: Vác, Földváry tér 3. szám alatti
KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norber 
rendőr főtörzsőrmester

Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály, 

MÁV vasútvonala, illetve a kül ső Rádi út 
által övezett városrész.) 

Fogadóórája: minden hónap második keddjén 
9-11 óra közötti időben.

Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám alatti 
TESCO KMB irodában. 

Telefon: 70/400-7188
E-mail: BocsN@pest.police.hu

Tóth Ferenc 
rendőr zászlós

Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, 

külső Rádi út által határolt terület.) 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. szám alatti 

KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796

E-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József
rendőr főtörzsőrmester

Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, Naszály út, 

Gombási út, illetve a Duna által határolt városrész.) 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: 

Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám alatti 
KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu

Az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általá-
nos szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvénynek megfele-
lően a polgármesteri hivatal 
jogi és magánszemélyek részére 
egyaránt lehetőséget biztosít, 
hogy ügyeiket elektronikus 
úton is intézhessék.

www.vac.hu
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A februári képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi feladataként a döntéshozók elfogadták
a város 2019-es költségvetését.

A  V á c  v á r o s  2 0 1 9 - e s 
költségvetéséről szóló határozat 
értelmében a bevételi- és kiadási 
főösszeg kerekítve 11,3 milliárd 
forint.

Fe lújít á si  cé lok ra saját 
forrásból valamivel több mint 
193 millió forintot irányoz elő a 
költségvetési rendelet. Néhány 
kiemelkedő tétel : Gombási 
út Szederfa sor - Kiszsobrák 
utca közöt t i  sza k aszá na k 
félpályás felújítása beszakadás 
m i at t  (4 8  m i l l i ó  f or i nt ) , 
Deákvári főtér, Naszály utca - 
Negyvennyolcasok utca közötti 
útfelújítása (40 millió forint), 
Althann M. utca útfelújítása (26 
millió forint), önkormányzati 
i n t é z m é n y e k  r e n d k í v ü l i 
gépészeti felújításai (20 millió 
forint), kerékpárút felújítás (15 
millió forint), Görgey utca 13. 
alatti ingatlan épületfelújítása 
(11,5 millió forint), óvodák 
tetőfelújítása, útfelújításokat 
szolgáló tartalékkeret (egyaránt 
10 millió forint).

Beruházási kiadásokra - 
a nagyrészt állami forrású 
kiemelt fejlesztésekre elnyert 
összegekkel együtt - valamivel 
több mint négy és fél milliárd 
forint keretösszeg szerepel a 
költségvetésben. Az elsősorban 
önkormányzati pénzkeretből 

t e r v e z e t t  mu n k á k  k ö z ü l 
kiemelkedő tételek: Damjanich 
t é r e n  l á m p á s  g y a l o g o s -
átkelőhely létesítése (26 millió 
forint), Felső Törökhegyi út 
közvilágítása két ütemben 
(5 + 5 millió forint), Kosdi 
úti körforgalom kialakítása, 
a terület tulajdonba vétele 
függvényében (8 millió forint), 
az Árpád-fejedelem iskolánál 
parkoló építése (7,5 millió forint), 
Ambró F. utca közvilágítása (6,5 
millió forint), kijelölt gyalogos-
át kelő helyek létesítése és 
közvilágítással történő ellátása a 
Köztársaság úton, a Liszt Ferenc 
sétányon és a Zeke utcában (6 
millió forint), csapadékcsatorna, 
víznyelők átkötése szennyvíz 
hálózatról (6 millió forint), 
Halász-köz egyesített csatorna 
szétválasztása (5,5 millió forint). 

Áldását adta a grémium 
az önkormányzat és a Váci 
Önkéntes Mentő és Tűzoltó 
Egyesület együttműködésének 
tartalmát rögzítő megállapodás 
tervezetére, felhatalmazták a 
polgármestert a megállapodás 
aláírására.

Pető Tibor alpolgármester 
e l ő t e r j e s z t é s e  a l a p j á n  a 
grémium döntést hozott a 
város gépjármű elhelyezési 
feltételeinek elősegítéséről 

szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról, a határozat 
é r te l méb e n törl i k  a  gé pi 
eszközök parkolási tilalmát 
egy kiemelt fejlesztési övezetté 
nyilvánított belvárosi területen.

Elfogadta a testület a Váci 
Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi tevékenységérő l szóló 
beszámolót.

Ug y a nc s a k jóv á h a g y t a 
a grémium a Madách Imre 
Művelődési Központ múlt évi 
munkáját összegző tájékoztatót.

Pető Tibor alpolgármester 
t á j é k o z t a t á s a  s z e r i n t  a 
k aja k-ke nu spor t ág he ly i 
egyesületei között konszenzus 
körvonalazódik, a beszámoló 
alapján a testület hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy az érintett 
klubok megosztva, közösen 
haszná ljá k a Liszt Ferenc 
sétányon lévő csónakházat.   

Az ülés előtt a jelenlévők 
egyperces néma felállással 
t isztelegtek a többek között 
a Vác és Vidéke Ipartestület 
újjáélesztésében is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett, hosszú 
időn át a szervezet ügyvezető 
t itkáraként, majd elnökségi 
tagjak ént  te vé k enyk e dő, 
közelmúltban elhunyt Késhegyi 
László emléke előtt.

Elkészült a 2019-es költségvetés

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának 

S z e r v e z e t i  é s  M ű k ö d é s i 
Szabályzatáról szóló 9/2012. 
(III. 22.) sz. rendeletének 40. § 
/1/ bekezdése alapján az alábbi 
tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. február 
14.-i ülésén az alábbi rendeleteket 
alkotta:

-  1 / 2 0 1 9 . ( I I . 1 5 . )  s z . 
r e n d e l e t m ó d o s í t á s  –  a 
költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) 
sz. rendeletről;

A  r e n d e l e t m ó d o s í t á s t 
e l s ő s o r b a n  k ö z p o n t i 
költ ség veté sbő l szá r m a zó 
források, valamint a saját 
bevételek költségvetési rendeletbe 
történő beépítése indokolja. 
Rendeletmódosítást követően az 
önkormányzati szintű költségvetés 
főösszege 12.353.124 eFt lesz.

-  2 / 2 0 1 9 . ( I I . 1 5 . )  s z . 
rendeletalkotás – a 2019. évi 
költségvetésről;

A helyi önkormányzatok 
20 19.  é v i  k ölt s é g ve té s e – 
hasonlóan az előző évekhez 
– a központi költségvetéshez 
a  f o r r á s s z a b á l y o z á s o n 
keresztül kapcsolódik a helyi 
önkormányzatok általános 
m ű k ö d é s é n e k  é s  á g a z a t i 
fe ladatai na k támogatásá n 
keresztül. Az önkormányzat 
bevételei 11.286.067 eFt összegben 
kerültek betervezésre.

-  3 / 2 0 1 9 . ( I I . 1 5 . )  s z . 
rendeletmódosítás – a város 
gépjármű elhelyezési feltételeinek 
elősegítéséről szóló 52/2018.
(XII.14.) sz. rendeletről;

A HÉSZ 65. § (2) bekezdése 
a zöldfelületek parkolási célú 
felhasználását, előbb-utóbb 
megszűnését , leburkolását 
eredményezné, ezért indokolt 
a  b e lv á r o s i  z öld fe lü le te k 
védelmében a gépi berendezés 
tiltásának a HÉSZ rendeletből 
való kivezetése.

-  4 / 2 0 1 9 . ( I I . 1 5 . )  s z . 
rendeletmódosítás – a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) 
sz. rendeltről;

Az AMBRUS Kft. tulajdonát 
képező, Keszeg utcában lévő, 
7008/47-50 hrsz-ú négy telek 
esetében az előkerti építési 
határvonal 10 m-ről 6 m-re 
csökken.

A  r e n d e l e t e k  a  V á c i 
Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekinthetők.

                                                
      Deákné dr. Szarka Anita 

jegyző
Vác, 2019. február 14.

Döntött a testület Krónika

Tévedett az ellenzéki képviselő, 
aki feltételezhetően csupán nem jól 
értelmezte a kikért közadatokat.  

Több mint 50 millió forint éves 
megtakarítást jelent Vácnak a 
közvilágítás átalakítása. Annak 
ellenére, hogy a képviselő-testület 
elrendelt 2015-ben 166+184 
lámpahely bővítést, az évi 124,1 
MFt-os kiadás 2015-ről 2018-
ra 73,4M-ra csökkent. A ledes 
lámpahelyek korszerűsítése 
tehát jobb költséghatékonyságot, 
jelentős megtakarítást jelent a 
váciaknak. 

Egyébként a karbantartási 
költségek általában egyenes 
a r á n y b a n  n ö v e k e d n e k  a 
lámpatestek számával. Aki 
ezt a tényt kifogásolja, az a 
közvilágítás fejlesztését ellenzi. 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Jelentős megtakarítást 
jelentett a váci lámpates-
tek korszerűsítése

A karbantartási költségek jelen 
esetben nem mérhetők össze a 
megtakarítással, mert annak 
költsége aránytalanul alacsony 
összeg az éves spóroláshoz képest. 

Az ellenzéki képviselő a 
Váci Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatását valótlan állításaival, 
illetve rosszalló véleményével 
kiegészítve hozta nyilvánosságra, 
ezzel azt a látszatot keltette, hogy 
a város a rábízott pályázati pénzt 
nem megfelelően használta fel. 
Feltehetően az újságírók sem 
ellenőrizték az adatok valódiságát. 
A negatív állítások nem igazak, 
tények igazolják, hogy jelentős 
megtakarítást jelentett a városnak 
a beruházás.

A közadatkérő képviselő 
a 2015-ös adatokat nem vette 
figyelembe, azokat nem kérte 
ki és nem elemezte, az országos 
sajtóban megjelent nyilatkozatai 

és az ahhoz kapcsolódó írások 
pedig azt sugallják, hogy nem is 
tudta volna értelmezni a lámpák 
felszerelésének évében mért 
adatokat.

***

Az önkormányzat 
jobbikos képviselője 
sérelmezi, hogy a 
túlóratörvényt nem 
tudta a képviselő-
testülettel megtárgyalni.

Ennek két oka volt: egyrészt 
nem lehet napirendre tűzni és 
helyi, önkormányzati szinten 
alkalmazni országos törvényt, 
másrészt a képviselő-testületi 
ülés szabályait be kell tartani, 
akkor is, ha nem ismeri eléggé 
azt egy képviselő.  

Mi nem utasíthatjuk egy 
gazdasági társaság ügyvezetőjét 

a munkaórákkal kapcsolatban. 
Sajnálatos módon az előterjesztő 
képviselő valószínűleg nem 
jól értelmezte a törvényt. Az 
önkormányzat jogkörébe ez 
nem tartozik bele, hatáskör 
elvonást valósítanánk meg. 
Több év képviselői jogviszony 
és gyakorlat után jól kellene 
ismernie a képviselőnek, hogy 
mely ügyekben dönthet egy 
önkormányzat. Az országos szintű 
jogszabály-módosítást eleve nem 
lehetett volna napirendre tűzni, 
az ellenzéki képviselő ezzel 
vélhetően csak a nyilvánosság 
elé akart kerülni. Senki nem 
akadályozta a képviselőt a 
munkájában. 

Amennyiben a testületi ülés 
levezetésével kapcsolatban 
a képviselők részéről aggály 
me r ü l ne fe l ,  bá r m i kor a 
Kormányhivatalhoz fordulhatnak.

Rangos díjjal ismerték el 
Vác Város Levéltárát

Fekete Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) kultúráér t felelős 
államtitkára a rendezvényen 
elmondta, hogy a levéltárak adják 
az ország és a nemzet memóriáját, 
ezért fontos, hogy minél jobban 
működjenek ezek az intézmények, 
továbbá rámutatott: az is cél, hogy 
az emberek tudják, milyen munka 
folyik a levéltárakban.

- A levéltárak a nemzeti 
kincseinket őrzik, a legfontosabb 
kapaszkodóinkat a múltunk és 
azon keresztül a jelenünk és 
a jövőnk felé - hangsúlyozta a 
kormánytisztviselő

Hozzátette: a díjazáskor a 
szolgáltató levéltár koncepciója és 
az intézmény közönségkapcsolatai 
voltak a fókuszban.

F ö r d ő s  A t t i l a ,  V á c 
polgármestere felidézte, hogy a 
város 15 évvel ezelőtt alapította 

a levéltárat, mert úgy gondolták, 
a te lepü lésne k szü k séges 
fenntartania egy ilyen célú 
saját intézményt, noha ez nem 
lenne kötelező feladata az 
önkormányzatnak.

-  Levéltár un k k ivá lóan 
betölti hivatását. Rendezvények, 
kiadványok sora is ékesen 
bizonyítja, mennyire fontos 
szerepet játszanak kulturális 
é l e t ü n k b e n ,  m ú l t u n k 
hagyatékának ápolásában. 
Köszönet mondok ezért minden 
munkatársnak, közreműködőnek, 
é s  i t t  h a d d  e m e l j e m  k i 
külön Hörömpő Zsolt segítő 
közreműködését - mondta a 
városvezető.

Horváth Ferenc, Vác Város 
L e v é l t á r á n a k  i g a z g a t ó j a 
egyrészt köszönetet mondott 
a díj odaítéléséért, másrészt 
hozzátette: a kitüntetés további 

inspirációt ad ahhoz, hogy 
innovatív kezdeményezésekkel 
igyekezzenek népszerűsíteni az 
intézményt, a kutatómunkát, 
azt, hogy minél többen segítsék 
adatközlőként a különböző 
k i adv á nyok e l k é s z íté s é t , 
kiállítások összeállítását. 

Kenyeres István, a Magyar 
Levéltárosok Egyesületének 
elnöke arról beszélt , hogy 
2018 végén átalakították az Év 
Levéltára díj pályázati rendszerét, 
jelenleg páros években egy kisebb 
levéltárat, páratlan években pedig 
egy nagyobb levéltárat díjaznak, 
az elismerésre az intézmények 
a ter vezet t rendez vénye k 
programtervével pályázhatnak. 

A díjazot t intézmény a 
díjjal együtt egy keretösszeget 
kap, amely egyrészt a díjátadó 
és egyben a díjazott levéltár 
szakmai munkáját innovatív 

módon bemutató rendezvényre, 
másrészt egyéb pedagógiai és 
közművelődési programokra 
fordítható.
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Várkonyi Judit újabb 
Kalandáriummal jelentkezett

Tájékoztató kötet 
Dr. Váradi Iván Attila 
munkásságáról 

Krónika Kultúra

Vácott is nagy siker volt a 
„Hangszert a kézbe” vándorkiállítás

Gazdag gálaműsor színesítette a Váci 
Madách Imre Gimnázium ünnepét

Január 31-től február 2-ig a Madách Imre Művelődési Központ volt az újabb állomása a „Hangszert a 
kézbe” című interaktív zeneismereti utazó kiállításnak.

A program keretében nagyon 
sok hangszert kipróbálhattak 
az érdeklődők, emellett külön-
féle hangtechnikai eszközöket 
és a stúdiófelszereléseket is 

megismerhettek, előadásokat 
hallhattak.

A váci megnyitón Rétvári 
Bence, a választókerület ország-
gyűlési képviselője, az EMMI 
parlamenti államtitkára hang-
súlyozta: mindenki tehetséges 
valamiben, tehát az iskoláknak, 
az oktatási rendszernek az is ki-
emelt küldetése, hogy minden-
ki rátalálhasson a tehetségére 
akár a sportban, akár valame-
lyik közismereti tárgyban, az 
irodalomban, a rajzban vagy 

épp a zenében. 
Bajnai Zsolt, az NKA Hang-

foglaló Program Kollégiumának 
vezetője megjegyezte, hogy a 
nagy sikerű zenei játéktér nagy 
népszerűségnek örvend, komoly 
szervezést igényel, hogy eleget 
tudjanak tenni a meghívások-
nak.

Örömét fejezte ki Retzler 
Péter, a művelődési központ 
igazgatója, hogy végre Vácra 
is ellátogatott a program, mint 
kiemelte: nagyon fontos, hogy 

jó kezekbe kerüljenek akár a 
mobiltelefonok is, hiszen a mai 
világban már azokon is gyönyö-
rű szerzemények születhetnek.                       
R. Z

Február 1-jén Várkonyi Judit „Kalandárium 2019” 
címú új kötete bemutatójának adott helyet az Arcus 
Galéria Könyvesbolt, a beszélgetést Fazekas Lászlóné 
magyartanár vezette, de ott volt, s beszélt a közös 
munkáról Horgas Péter, a kötet art directora is.

A  s z e r z ő  G y ö n g y ö s ö n 
született, a középiskolát Vácott, 
a konzi - szavai szerint nem 
túl normális, sokkal inkább 
igencsak kilengő - kollégista 
növendékeként végezte. 

További tanulmányok után 
több mint egy évtizeden át az 
Operaház sajtósa volt, jelenleg a 
Budapesti Játékszínnél dolgozik 
ugyanilyen munkakörben.

Portrékötetek (A Maestro - 
Lukács Ervin emlékezik; A Díva 
- Palánkay Klára emlékezik; 
Veronika fél élete) után 2018-
ban megjelent Kalandárium 
2018 című kötete, műfajilag tíz 
másodperces novellákkal, és 
már kijött a 2019-es folytatás 
is ,  eg yaránt Török Eszter 
i l lusztrációival színesítve, 
illetve színezendően, mivel 
kifestendő lapok is vannak a 
kötetekben.

Várkonyi Judit ezen kis 
írásait kezdetben az interneten 
osztotta meg, aztán sokak 
biztatására döntött úgy, hogy 
igyekszik kimenteni munkáit 

a világháló szövegfolyamából.
„Szeretem Várkonyi Juditot. 

Olvasni is szeretem. Szeretem 
h o g y  k i s z á m í t h a t a t l a n , 
s z e r e t e m  h o g y  m e g l e p ő , 
szeretem, hog y g yönyör ű, 
szeretem, hogy szívbe markol, 
szeretem, hogy földhöz vág, 
szeretem, hogy könnyezek, vagy 
mert sírok, vagy épp nevetek. 
Tesz velem, amit akar!” - ezt az 
ajánlót írta az egyik kötethez 
Pokorny Lia színművész, aki 
videóklipeken több Várkonyi-
szösszenetet tolmácsol(t), az 
ezekbő l vet ítet t vá logatás 
különösen nagy sikert aratott 
a bemutatón. 

Ribáry Z.

„Dr. Váradi Iván Attila 
írásainak, festményeinek 
tájékoztatója a címe” a 
váci Arcus Kiadó egyik 
nemrégiben megjelent kis 
kiadványának. 

A szerző aktív éveiben rajz-
tanárként, iskolaigazgatóként, 
módszertani tanácsadóként 
tevékenykedett , fél évtize-
den át a Magyar Rajztanárok 
Országos Egyesületének el-
nökeként ugyancsak fontos 
szerepet vá l la lt a sza k ma 
fejlesztésében, mindemellett 
húsz éven át a váci önkor-
mányzati képviselő-testület-
nek is tagja volt.

Nyugdíjba vonulása óta a 
korábbinál sokkal több ide-
je és energiája jut az alkotó-

munkára, amit jól érzékeltet a 
kis kötet műalkotás jegyzéke, 
kiállító művészként szintén 
aktívabbá vált, az idén például 
két önálló bemutatkozásra ka-
pott eddig felkérést: február-
ban az Aranytíz Kultúrházban 
láthattak ízelítőt munkáiból 
az érdeklődők, novemberben 
pedig majd a Ferencvárosi 
Hely tör ténet i Gy űjtemény 
Galériájában állít ki.

A kis kötet nagyobb része 
Dr. Váradi Iván Attila külön-
böző periodikákban, napi-, 
heti- és havilapokban megje-
lent kiállítási beszámolóinak, 
tanulmányainak gyűjtemé-
nye,  m i nden képp ér de kes 
olvasmány a képzőművészet 
barátainak.

R. Z.

Madách Imre születésnapját 
és a Himnusz szövegének végső 
formába öntését ünnepelte feb-
ruár 8-án a Madách Imre Gim-
názium diáksága és tanári kara.

A gimnázium életének jeles 
ünnepét Steidl Levente igazgató 
nyitotta meg. Beszédében Ma-
dách diákkorának felidézése 
mellett a jelen értekeire is fel-
hívta a fi gyelmet, mindenekelőtt 
arra, hogy Vác a „Magyar Kultúra 
Városa” címmel is büszkélkedhet, 
szavai szerint kötelesség tovább-
vinni Madách örökségét.

Az ünnepély első részében 
sokféle pályázat díjkiosztójára 
került sor. A madáchos diáko-

Fotó: Horlik Zoltán

kon kívül a környék általános 
és középiskoláiból is érkeztek 
díjazottak. 

Az ünnepségen az ipolysági 

Szondy György Gimnázium is 
képviseltette magát, diákjaik 
szintén közreműködtek a gá-
laműsorban.

A Madách-nap gazdag műsorá-
nak fénypontja Golding: A Legyek 
Ura című klasszikus regényének 
színpadi változata volt, a 11. A 
osztály előadásában, a darabot 
Lakatos Ádám rendezte.

A műsor további részében a 
gimnázium színköre, gitáros-éne-
kes diák, francia nyelvi csoport 
táncelőadása, a ritmikus sport-
gimnasztika csoport és szólisták 
mutatták meg tehetségüket. A 
műsort a hagyományos tanár-
tánc zárta.

Az ünnepély méltó emlékezés 
volt a gimnázium névadójára, be-
mutatva a gimnáziumban folyó 
sokszínű kulturális munkát.

TISZTELT PARTNEREINK!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy Vác Város Önkor-
mányzat Képviselő-tes-
tülete a következő tele-

pülésrendezési eljárások 
lefolytatását határozta el:

1. Új településrendezési 
eszközök készítése;

2. Települési parkolási 
koncepció készítése;
3. A hatályos HÉSZ 

módosítása a Belváros 
és közvetlen környezete 

gépjármű-elhelyezési 
előírásaira vonatkozóan;

A város honlapján a „Hivatal” 
menüpontban a ”Partnersé-
gi egyeztetések ” cím alatt 
az eljárásokkal kapcsolatos 
információk megtekinthetők.
A témákkal kapcsolatos do-
kumentációk megtekintésé-
re, információ nyújtására 
ügyfélfogadási időben a Pol-
gármesteri Hivatal Főépítészi 
Osztályán (emelet 114/B ajtó) 
is van lehetőség.
Kérjük Tisztelt Partnerein-
ket, hogy a településrendezési 
elképzelésekkel kapcsolatos 
igényeiket, javaslataikat és 

észrevételeiket 2019. március 
29-ig juttassák el az alábbiak 
szerint:

1. e-mailben a foepitesz@
varoshaza.vac.hu címre, vagy

2. postán, vagy ügyfélfo-
gadási időben személyesen 
a Váci Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Osztályához.

A módosítási elképzelésekkel 
kapcsolatban a Madách Imre 
Művelődési Központban
2019. március 20-án 17 órakor
lakossági fórumot tartunk, 
melyen számítunk szíves 
megjelenésükre!
Felhívjuk Tisztelt Partnere-
ink szíves figyelmét, hogy az 
új településrendezési eszkö-
zökkel kapcsolatos változta-
tási igényeiket akkor tudjuk 
az eljárás során kezelni, ha 
azok 2019. március 29. 12 
óráig a Főépítész Osztályra 
beérkeztek!

Vác, 2019. február 19.

Tisztelettel: 
Fördős Attila 
polgármester

Tiszteletadás a rabtemetőben 
a kommunizmus áldozatainak

A Kommunizmus Áldozata-
inak Emléknapja (február 25.)  
idei városi megemlékezésén Ka-
lász Ákos, a piarista gimnázium 
igazgatója mondott beszédet.

A szónok többek között ki-
emelte: a szocializmus, a gulyás-
kommunizmus időszaka elnyo-
mó rendszer volt, egy olyan világ, 
amelyben nagyon sokakat meg-
nyomorított az államhatalom. 

Kalász Ákos hangsúlyozta: a 
múlt rendszerben felnevelkedet-
teknek nem szabad elfeledniük, 
hogy a kurzus, amelyben éltek, 
velejéig romlott és hazug volt, 
becsapott mindenkit.

Az is megfogalmazódott, hogy 
a kommunizmusnak sok álar-
ca van, de nem szabad elfeledni 
alapvető, a népérdekre hivatko-
zó, valójában viszont hatalmi 
érdekű hazugságát, azt, hogy ez 
egy olyan eszme, amelyik nem 
tűr meg más véleményt, és gyil-
kos indulattal üldözi a másképp 
gondolkozókat.

A megemlékezésen közre-
működött Smál-Szilaj Gábor és 
Horváth Éva Sára.                R.Z.
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Kolodko Mihály szobrászművész váci bemutatkozása
Kolodko Mihály szobrászművész mini szobrait láthatták az érdeklődők februárban a Katona Lajos 
Városi Könyvtár galériájában.

A HÓNAP FOTÓJA

Ryan és a lélek megmentése

AA kölyköcskék bömbölni 
fognak már megint, gon-
dolja a férfi . Bömbölni, 

mint akkor, ott, a fogaskerekűn, 
míg a vonat felkapaszkodott a Sza-
badság-hegyre.

Azért jósolja most ezt, mert meg-
rendelés jött gyermekeitől: nézzék 
meg együtt azt az egykor emlegetett 
fi lmet. Tudod, apa – mondták –, a 
Ryan közlegény megmentését. És 
apa megadta magát. Legyen. Bár 
tudta, hogy a fi lm földúlja majd a 
lelke nyugalmát, a kölyköcskékét 
is. Amúgy az igazság az, a fogas-
kerekűn se bömböltek. Éppen ez volt 
a leginkább szívszorító, hogy nem 
volt könnycsepp, csak a rettenetes 
fájdalom, a mély megrendülés a 
tízéves arcukon, amikor apjuk elme-
sélte a fi lmet, amely arról szól, hogy 
vannak helyzetek, amikor nem lehet 
mérlegelni, csak tenni kell. Például 
meg kell menteni Ryan közlegényt.

Mindig mesélt, amikor csak 
tehette, utazás közben, vagy ott-
hon, este, elalvás előtt, hol egy fi lm 
történetét, hol egy regény sűrítmé-
nyét. A fogaskerekűn épp Ryan 
jutott eszébe. Most, hogy meglesz 
a közös filmnézés, tudta, nem a 
háború drámája lesz a gyermeke-
inek a leginkább megrázó, hanem 
a végén immár arcokhoz is kötve 
szembesülni azzal: a fi atal közle-
gény megmenekül, de John Miller, 
a t iszt, aki megmentette, nem. A 
megmentőnek a halál jut.

Jól ismeri a gyerekeit, tudja, ta-
nulni fognak ebből a háborús eposz-
ból, elolvasnak majd sok mindent a 
D-Dayről, a leghosszabb napról, a 
normandiai véráldozatról, Omaha 
Beachről, Eisenhower tábornokról, 
a hatezer hajóról és nyolcszáz re-
pülőgépről, a sok ezer áldozatról. 
Talán arról kerekedik ki a legma-
radandóbb kép a gyerekfejükben, 

hogy mi a lényege annak, amit kö-
zönségesen így mondunk: vállalás.

Biztosan megfogja majd őket 
Matt Damon vagy Tom Sizemore 
játéka, s kivált a Tom Hanksé. Min-
den valóságos és hiteles lesz előttük, 
pedig Ryan ejtőernyősnek nyoma 
sincs a történelemkönyvekben, sem 
a hadsereglajstromban, a megmen-
tése is csak egy kitalált történet, de 
mégis, igaz benne minden, mert a 
mesék a legigazabbak, hát még ha 
szomorú végűek is.

Egyszer talán elolvassák a valódi 
történetet a Niland testvérekről, 
köztük a legkisebb Fritzről, akiről 
Ryant mintázták. Az ő két bátyja a 
harctéren veszett oda, a harmadik 
egy burmai akcióban tűnt el. Fritz-
re bizonnyal vigyázott a Teremtő, 
mert őt Normandiában épségben 
megtalálta egy tábori lelkész, Sam-
pson tiszteletes, és kimenekítette a 
kölyökkatonát a háborús zónából, 
hogy a Nilandoknak legalább hír-
mondójuk maradjon.

A gyerekek érteni fogják majd, 
ha olvasnak minderről, hogy a leg-
szebb mesék egytől egyig hitelesek, 
még ha nem is pontosan úgy iga-
zak, ahogy… Színtiszta valósággá 
teszi őket a megélhető tanulságuk, 
a tovább vihető bölcsességük, és, 
igen, az átélhető fájdalmuk. Meg 
kell menteni Ryant, így szabja az 
emberség, de meg kell halnia a 
megmentőnek, mert így kívánja a 
fi lm dramaturgiája, és így lesz örök 
tanulság a szomorúságból.

Most már csak a gyerekeket 
kellene megmenteni az érzékeny-
ségüktől, a lelkük nehezítette éle-
tüktől, ami vár rájuk, ahogy apjuk 
az arcukról leolvasta, a megrendü-
lésükből kikövetkeztette ott, a fogas-
kerekűn, amely, míg ő mesélt, egyre 
csak kapaszkodott, föl a hegyre.

Várkonyi Balázs

A váci ferencesek

MÚLTUNK, 
KÖZKINCSEINK

Könyvtári Guerilla Art kiállítás

Az alkotó 1978-ban született 
a kárpátaljai Ungváron, anyai 
ágon magyar származású. Mű-
vészi irányú érdeklődése a közép-
iskola elvégzése után, 1996-ban 
az Ungvári Erdélyi Béla Művé-
szeti Szakközépiskolába vezette, 
majd 2002-ben diplomát szerzett 
a Lembergi Művészeti Akadémia 
szobrász szakán. Alapvetően a 
monumentális szobrászat érde-
kelte, de ez a műfaj inkább a korai 
évekre, a Szovjetunió időszakára 
volt jellemző, ahol a nagy, csodála-
tot kiváltó alkotásokat kedvelték. 
Eleinte köztéri szobrokat készí-
tett, mivel tanulmányait a plan 
air művészet terén gyakorolta, 
egyéni és csoportos munkákban 
is. Legtöbb szobra Ungváron ta-

lálható, de miután 2017-ben át-
települt Magyarországra, itt is 
megjelentek alkotásai.

Nemrég Vácra költözött a csa-
ládjával, a könyvtári kiállítás az 
első helyi bemutatkozása válasz-
tott lakhelyén.

A kiállításnyitón Szalipszki 
Endre méltatta az alkotót, idézzük 
a köszöntő néhány gondolatát.

„Szembeötlő, hogy Kolodkonál 
erős a magyar vonal, azonban a 
művész kisajátításának a látszatát 
is kerülni akarva, megemlítem: 
hasonlóképpen megformálta már 
Mozartot, Svejket, Andy Warholt, 
Jon Lordot, Nagy Péter cárt, Mu-
hammed al-Idrisi térképészt, föld-
rajzkutatót, vagy a múlt század 
elején élt híres kárpátoki betyárt, 

Mikola Suhajt...
Kolodko Mihály igen erős em-

lékeztetésre késztető holocaust 
emlékműveket és emléktáblákat 
állíthatott fel Ungváron, Bilkében, 
Kamenyec Podolszkijban, Bereg-
szászban, Munkácson, Nagysző-
lősön és Kisvárdán... 

A nagyalakos művek követ-
kező körére leginkább a „zsáner” 
jelző illeszthető, hiszen emberiek, 
méltán népszerűek és igazán sze-
retni valók...

Kedveltségüket tekintve talán 
az élre kívánkoznak a gyerekko-
ri nosztalgiából is eredeztethető 
rajzfilmfigurák: a Főkukac, a 
Kockásfülű nyúl, Breki a Muppet 
Show-ból, Mekk Elek mester....

A rajzfi lmek visszaidézése utal 

rá, egyéb művei meg még egyér-
telműbbé teszik, hogy Kolodko 
Mihály homo ludens, játékos 
ember...

Kolodko Mihály és családja 
Vácot választotta új otthonául. 
Ahogyan tőlük tudom, örömmel 
és szívesen élnek itt. A művész 
jelenléte a város számára is tarto-
gathat lehetőségeket. Vác megany-
nyi testvérvárossal rendelkezik. 
Gondolom, örömmel fogadnák, 
ha egy ilyen kiállítás náluk is 
látható lenne, vagy Vác ajándé-
kaként egy-egy Kolodko szobrot 
magukénak tudhatnának. Azt 
hiszem, ebben az együttélésben 
sok fantázia és rengeteg lehetőség 
rejlik mindkét fél szempontjából.” 
R. Z.

A főhomlokzat gyönyörű megújítása, az áll-
ványzat eltűnése jelzi: jól halad a Barátok 
temploma felújítása Ragyogás                                                                                                Gerengay Gusztáv felvétele

A következő hetekben-hónapok-
ban teljesen megújul a váci ferences 
templom és a hozzá tartozó rend-
ház. Több mint félmilliárd forintot 
biztosított a renoválásra az ország 
költségvetése, de ezzel hamarosan 
a ferencesekhez igazán illő funk-
ciót is szolgál az épületegyüttes. 
A támogatás ugyanis nemcsak a 
külső megújulását szolgálja, hanem 
a fogyatékkal, vagy beilleszkedési 
problémákkal küzdő fi atalok szak-
képzését is segíti.

Assisi Szent Ferenc története, ha 
máshonnan nem is, de Franco Zeffi -
relli alkotásából, a Napfi vér Hold-
nővér című fi lmből közismert lehet.

Vácon a török hódoltságot köve-
tően, a Rákóczi szabadságharc után 
telepedtek meg a ferencesek. Mint 
ahogy korábban írtam, a váci vár-
ból, a 150 évig tartó „félhold-kereszt 
meccs” után jóformán semmi nem 
maradt, csak kőhalom, ami a továb-
bi építkezések fontos alapanyagául 
szolgált. 1719-ben a váci püspöktől 
kért letelepedési engedélyt a Jézus 
Krisztus Ferences Rendtartomány. 

Althann Frigyes a vár területét 
jelölte ki számukra, így a korábbi 
és lerombolt székesegyházak helyén 
kezdték az építkezést. A fő adomá-
nyozó, Gróf Koháry István 20 ezer 
rajnai forinttal támogatta az építke-
zést, illetve további 10 ezerrel a rendi 
élet fenntartását. Az alapkő letételére 
1721. májusában került sor, négy év-
vel később pedig elkészült a kolos-
tor város felőli szárnya. 1729-ben a 
jótékony gróf újabb adományából 
elkészült a főoltár, 1735-ben pedig a 
torony. Az építkezést a váci kőmíves, 
Lincz Orbán vezette, aki még a kor 
hagyományos stílusa szerint alkal-
mazta vésőjét, ekképp barokk formát 
adva az épülettömbnek.

1740-ben Vácot is elérte a pestis-
járvány. Az önzetlen ápolást végző 
ferencesek közül is áldozatokat sze-
dett a fekete halál, de feltápászkodva 
a bajból a többi épületszárny mellett, 
1760-ra elkészült a templomhajó is. 
Bár 1765-ben egy villámcsapás révén 
megsérült a torony, egy évvel később 

a kolduló barátok felszentelték a kész 
templomot.

Végre elkészült rendházuk és a 
templom is állt, létüket azonban ek-
kor II. József intézkedése veszélyez-
tette. 1782-ben türelmi rendeletével 
felszámolt és vagyonától megfosztott 
minden olyan szerzetesrendet, amely 
nem betegápolással, oktatással, vagy 
képzéssel foglalkozik. 

A piaristák biztosítva voltak a 
városban, hiszen már 1714-től iskolát 
működtettek, a domonkosok viszont 
- akárcsak a ferencesek - ájtatos-kol-
duló barátok, hiába építettek Vácon 
templomot és rendházat, úgy nézett 
ki, nekik mindentől megfosztva men-
niük kell! A fehérek nem úszták meg 
a dolgot, vagyonuk a piaristákhoz 
került. A váci ferencesek késélen bil-
legtek, hisz a királyi rendelet alapján 
ők sem végeztek „hasznos tevékeny-
séget” a városban. Végül mégiscsak 
maradtak, ugyanis a pápa még 1773-
ban feloszlatta a jezsuita rendet és 
az általuk működtetett oktatási fel-
adatokat, például Esztergomban, a 
ferencesek vették át.

A ferences barátok váci jelenlétét 
végül is jóval később, a kommunista 
államhatalom számolta fel, amikor 
1950-ben betiltotta a szerzetesi életet. 
Bár a templom az egyházé maradt, a 
rendháznak világibb szerepet szánt 
a néphatalom.

Kezdetben a honvédséget szol-
gálta, a kiegészítő parancsnokság 
kapott itt helyet, aztán 1978 tól 
-2004-ig a Pest Megyei Levéltár váci 
osztálya működött a rendházban. Az 
épületben üzemelt jó darabig Váci 
György híres könyvkötő műhelye, 
de tán sokan emlékeznek Anzelm 
atyára is, aki szerény lakásában 
szívesen adott egészségügyi taná-
csokat a látogatók bajára. 

A legutóbbi fordulat révén a fe-
rences rendtartomány visszakapta 
a teljes épületegyüttest, az állami 
támogatásnak köszönhetően pedig 
a városba érkezésüket követő 300. 
évben nálunk is oktatásba kezdenek 
Assisi Szent Ferenc ma is tevékeny-
kedő testvérei.              Kegyes Zoltán
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Vác Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 
1/2019. (II.08.) számú határozata

A választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 
306. § (2) bekezdése alapján 
Vác város képviselő-testülete 
megválasztandó tagjainak 
számát a 2019. évi helyi 
önkormányzati választáson 14 
főben állapítom meg, melyből 
10 fő egyéni választókerületben, 
4 fő kompenzációs listán 
szerezhet mandátumot.

H a t á r o z a t o m  e l l e n 
fellebbezésnek helye nincs.

Indoklás:
A választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 306. 
§ (2) bekezdése szerint a helyi 
választási iroda vezetője az 
általános választás évében 
február 15-ig határozatban 
állapítja meg a képviselő-testület 
megválasztandó tagjainak 
számát.

A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. tv. 
(továbbiakban: Tv.) 3. § alapján 
a települési önkormányzat 

képviselő-testülete tagjainak 
számát a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
általános választása évének 
január 1-jei lakosságszám 
alapján kell meghatározni.

A Tv. 5. § (2) bekezdése b.) 
pontja szerint az egyéni válasz-
tókerületek és a kompenzációs 
listás mandátumok száma 50 
000 lakosig 10 egyéni választó-
kerületi és 4 kompenzációs listás 
mandátum.

A Nemzeti Választási Iroda 
által közzétett adatok szerint 
Vác város lakosságszáma 2019. 
január 1-én 33673 fő volt.

Fe nt ie k r e  t e k i nt e t t e l 
a  r e n d e l k e z ő  r é s z b e n 
foglaltak szerint állapítottam 
meg a képviselő-testület 
megválasztandó tagjainak 
számát.

Vác, 2019. február 08.    

Deákné dr. Szarka Anita
HVI vezető

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

VÁC              VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

Március 2. 16.00
Folk Parti Táncház 
Dr. Ónodi Béla és a Kóborzengő Zenekar vezetésével
Jegyár: 500 Ft, 14 éves kor alatt: 200 Ft
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.

Március 5. kedd, 6. szerda 
és 7. csütörtök 10.00
Makk tündér csodái
Az Amet iszt Bábszínház zenés bábjáték előadása 
az óvodás mesebérlet keretében
A bérlet ára: 2.300 Ft, 
a belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

Március 9. 17.00
VIII. Duna menti kórustalálkozó
Fellépő kórusok: Váci Harmónia Kórus, Vox Humana 
Énekkar, Serenus Kórus, Dunakanyar Gyerekkórus
A program a Nemzet i Kulturális Alap, 
Zeneművészet Kollégiuma támogatásával valósul meg.
A belépés díjtalan!

Március 12. kedd 10.00 és 14.00
Kutyánszky Kázmér
A Gergely Theáter előadása 
a kisiskolás mesebérlet programjaként
A bérlet ára: 2.300 Ft, 
a belépőjegy ára előadásonként: 900 Ft

Március 14. 14.00 és 19.00
Dés László – Geszti Péter – Grecsó Kriszt ián: 
A Pál utcai fi úk
Zenés játék két részben 
a Pannon Várszínház előadásában
Jegyár: 3000 Ft (elővételben), 
3300 Ft (az előadás napján)

Március 21. 18.00
Életed fi lmje
Kovács András Péter önálló estje, vendég: Ráskó Eszter
Azt mondják, halálod pillanatában lepereg előtted 
életed fi lmje. Ha buddhista vagy, akkor valószínűleg 
a következő élet előzetese is. De ha hihetünk a 
szóbeszédnek, az utolsó pillanatban egyszer, utoljára – 
vagy talán először – egyben láthatod az egészet. És amit 
látsz, meg fog lepni: nem egy csavaros játékfi lm, 
nem is felzaklató doku– csupán összedobált snittek 
zavaros egymásutánja egy bizarr történettel, aminek az 
eleje hiányzik, a befejezése pedig érthetetlen.
Jegyár: 3.600 Ft

Március 22. 20.00
Váci Jazz Klub
Nagy János Trió – Yancha
Jegyár: 1000 Ft
A program megvalósulását 
az NKA Hangfoglaló Programja támogatta!

Március 23. 20.00
Wolf Kati
Kiszenekaros koncert
Jegyár: 1500 Ft (elővételben), 
1800 Ft (az előadás napján)
A program megvalósulását 
az NKA Hangfoglaló Programja támogatta!

Március 28. 19.00
Neil Simon: Pletykafészek
Bohózat két részben a Veres1Színház előadásában
Jegyár: 3200 Ft

Március 29. 20.00
Hiperkarma
A „Napsütötte rész” - lemezbemutató koncert
A Hiperkarma kétségtelenül korunk egyik 
legmeghatározóbb alternatív zenekara, amely egyrészt 
versként is értelmezhető szövegeinek, másrészt 
folyamatos megújulásra való képességének 
köszönhet i sikerét.
Jegyár: 1200 Ft (elővételben), 
1500 Ft (az előadás napján)
A program megvalósulását 
az NKA Hangfoglaló Programja támogatta!

Március 30. 19.00
Kalyi Jag
Jubileumi gálakoncert, világhírű vendégművészekkel, 
zenészekkel és táncosokkal.
Jegyár: 3900 Ft (elővételben), 
4500 Ft (az előadás napján)

Kiállítások
MIMK, Emeleti galéria
Március 8. - április 8.
Fejős László grafi kusművész kiállítása
A március 8-ai megnyitón köszöntőt mond 
Verebes György Munkácsy-díjas festőművész.

MIMK, Kávézó galéria
Március 29. - április 11.
M. Garami Mária, a 2018-ban rendezett 
„Tavaszi szél vizet áraszt...” c. biennálé 
különdíjasának kiállítása

Március 17. 18.00
A Vox Humana Énekkar hangversenye
A belépés díjtalan!

Március 20. 18.00
J. S. Bach születésnapi koncert
Közreműködnek a Bartók-Pikéthy Zenei 
Szakgimnázium művésztanárai:
Rácz Éva, Huszár Anita – ének, Dr. Bednarik Anasztázia 
– orgona, Cs. Nagy Ildikó – zongora, Lachegyi Imre – 
furulya, Szászvárosi Sándor - viola da gamba, Tegyei
Zoltán - csembaló
A belépés ingyenes, adományokat köszönettel 
elfogadnak a szervezők.

Március 3. 11.00 és 16.30
Kisvakond
Bábjáték egy felvonásban
A Kalap Jakab Társulat előadása
Jegyár: 2000 Ft (elővételben), 
2500 Ft (az előadás napján)

Március 8. 19.00
Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Március 9. 19.00
Hunyady Sándor – Verebes István: Lovagias Ügy
Zenés vígjáték két részben
Vadnai László fi lmforgatókönyvének felhasználásával 
átdolgozta Verebes István.
Szereplők. Koltai Róbert, Vándor Éva, Házi Anita, P. 
Kerner Edit, Máté Kriszt ián, Erdélyi Gábor, Marjai 
Virág, Albert Péter, Farkas Zoltán, Kántor Zoltán
Jegyár: 3500 Ft

Március 10. 15.00
Mikszáth Kálmán / Deres Péter: Szent Péter esernyője
Vígjáték 2 részben
A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház előadása
Jegyár: 3200 Ft

Március 16. 19:00
Carlo Goldoni: A hazug
Jegyár: 2900 Ft

Március 19. 14.00, március 20. (10.00), 
14.00, március 21. 14.00
Többsincs királyfi 
A Magyar Népmese Színház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Március 24. 19.00
Bolba Tamás-Szente Vajk-Galambos Att ila: 
Csoportterápia
Musical komédia két részben
A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3200 Ft

Március 30. 19.00
Ópiumkeringő
Jazz-story Karády Katalinról
A BOLAN PRODUCTION, a kaposvári Csiky Gergely 
Színház, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, a Váci 
Dunakanyar Színház  és a Pest i Magyar Színház közös 
produkciója
Jegyár: 2500 Ft

Március 5. 17.30
A jó párkapcsolat tanulható
Jánosi Valéria coach és párkapcsolat i tréner előadása
Az előadás ingyenes!

Március 9. 10.00
Családi nap – Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!

Március 12. 17.30
„Irodalommal a lélek ragyogásáért” - irodalomterápiás 
klub
Klubvezető: Pápay Eszter
A belépés díjtalan, szeretettel várnak minden 
irodalom iránt érdeklődőt!

Március 14. 17.30
Bakancslista
Burmai barangolások
Endrész György diaképes túra-élményei
Az előadás ingyenes!

Kiállítás
Szűrt realizmus
Csathó Tamás kiállítása
Megnyitó: március 7. 18.00 (Köszöntőt mond 
Kardos Tibor szobrász, közreműködik: Gyárfás István 
dzsesszgitáros), a bemutató április 2-áig látogatható.

Március 22. 17.00
Weixelbaum Laura „Éledő Best iárium” 
című kiállításának megnyitója

Hirdessen nálunk Ön is!
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507

E-mail: estv@estv.hu

HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1 oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA /szó

HIRDETÉSI MÉRETEK:
1/1 : 186x258 mm (álló)

1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

Felhívjuk a figyelmet, 
hogy február 11-étő l a MIMK 

már az instagramon is fenn van:
www.instagram.com/

madachimremuvelodesikozpont

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS 
OTTHONÁBAN!

Feszültségmentes, 
rohanás nélküli 

egészségügyi szolgáltatások 
már Vácon is! 

Tel: 06-30-320-0461 
www.vervetelhazhozjon.hu

Vácon nyílik meg az első Málnárium - Több, mint fi tnesz
Hosszú előkészületek és összetett, komoly munka előzi meg az első Málnárium Női Klub megnyitását.
 A tulajdonosok, Mál-

nási Csizmadia Éva és Ert l 
Boglárka, helyszínnek Vácot 
választották, ahol már szor-
galmasan folynak a munká-
latok, hogy március közepére 
készen álljon a klub a fogyni 
vágyó hölgyek és életmód vál-
tásra készülők tömege előtt.

Éva és Bogi nem kisebb 
célt tűztek ki maguk elé, mint 
hogy a Málnáriumban minden 
váci és Vác környéki érdeklő-
dőt megtanítanak a hatékony 
mozgásra és a tudatos táplál-
kozásra, amellyel a klubtagok:

• véget vethetnek súlyprob-
lémáiknak, 

•  elérhetik a vágyott súlyt 
és hosszútávon megőrizhetik 
alakjukat,

 •  villámdiéták, koplalás nél-
kül is csökkenhetik súlyukat, 

•  búcsút mond hat na k a 
helytelen étkezést követő kel-
lemetlen tüneteknek, mint pl. 
puffadás, álmosság, hasme-
nés, székrekedés, fáradtság, 
fejfájás …, 

•növelhetik energiaszintjü-
ket, szellemi és fizikai teljesí-
tőképességüket, 

• nagymértékben csökkent-
hetik a szív- és érrendszeri 
problémák, csontritkulás, ízü-
leti megbetegedések tüneteit, 
megelőzhetik kialakulásukat 
és javíthatnak egészségi álla-
potukon, közérzetükön.

A M á l n á r iu m k lub sok 
szempontból eltér a hagyo-
mányos fitnesz klubboktól, 
hiszen:

1. programjukat kiemel-
ten ajánlják a 40+, 50+, 60+-
os hölgyeknek és az idősebb, 
nyugdíjas korosztálynak is.

2. vendégeik bármikor ér-

kezhetnek a Málnáriumba, a 
nyitva tartás alatt non-stop, 
bejelentkezés nélkül, amikor 
csak idejük engedi.

3. a befektetett munkát ju-
talmazzák, minél kitartóbb 
és szorgalmasabb a vendég, 
annál olcsóbb a szorgalmi 
bérlet havi díja.

4. a hölgyek az órákig tar-
tó izzasztó edzések helyett 
33 perces célzott, inten zív 
köredzésen vesznek részt , 
amellyel átmozgatják a teljes 
testük izomzatát.

5. mindenkiről alapos álla-
potfelmérést készítenek, így 
teljesen személy re szabott 
edzés- és táplálkozás prog-
ramot ajánlanak klubtagja-
iknak.

 Bár korhatár nélkül 
várja vendégeit a Málnári-
um, az évek számának jut 
egy apró szerep a nyitáskor: 
az első 100 klubtag annyi % 
kedvezményt kap a klubtag-
sági díjból, ahány éves.     (X)
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Fontos tudnivalók 
a kéményseprésről

Az önkormányzat 
nevében és 
képviseletében a 
Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási 
részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.)
2019. március havi 
hirdetései

A pályázatok feltétele, 
teljes szövege letölthető a 

www.vacholding.hu 
és a 

www.vac.hu honlapról.

Információ: 
Váci Városfejlesztő Kft. 

vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:
- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt 
található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-
vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Földváry tér 16. szám alatt található, 
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség – 
kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt 
található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség 
(műemléki épület) – kereskedelem-
szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám 
alatt található, 3100/A/4 hrsz-ú, 179,86 
m2 alapterületű, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség a hozzá tartozó 62,5 m2 
pincerésszel – kereskedelem-szolgáltatás-
vendéglátás- turizmus tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 20. alatt található, 
3189/2/A/2 hrsz-ú 76,43 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szóló helyiség – 
kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre
- Vác, Káptalan utca 3. szám alatt, a 
központi piac főépületében található 
18+18+8 m2 alapterületű, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek egyben – 
kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre

Lakás szociális alapon 
bérbeadásra:
- Vác, Zrínyi Miklós utca 4. 2/10. szám (2 
szoba, 58 m2 alapterületű komfortos)

Lakás értékesítésre, nyílt 
pályáztatással:
- Vác, Báthori Miklós u. 3. fsz. 1. szám 
alatt található, 3447/A/1 hrsz-ú, lakás 
megnevezésű ingatlan, 14 m2
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen 
ingatlanértékesítés mentes
az adó alól.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

01. H 02. I 03. A
04. B 05.  C 06. D 07. E 08. F 09. G 10. H
11.  I 12.  A 13. B 14. C 15. D 16. E 17. F
18. G 19.  H 20. I 21. A 22. B 23. C 24. D
25. E 26.  F 27. G 28. H 29. I 30. A 31. B
01. C 02.  D 03. E 04. F 05. G 06. H 07. I
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Születtek:
Szebenszki Zoltán és Kiss 

Tímea gyermeke: Zalán Zoltán; 
Medgyesi Péter és Ballai Brigitta 
gyermeke: Kira; Bartha Sándor 
és Horváth Fanni gyermekei: 
Minka és Zorka; Iker Péter és 
Novák Nikoletta gyermeke: 
Zora Anna; Rácz Attila Zoltán 
és Horchy Melinda gyermeke: 
Bíborka Rita; Deszk Zoltán és 
Babka Anita Vivien gyermeke: 
Barnabás; Bosányi Gábor és 
Szikszai Krisztina gyermeke: 
Bence; Szilágyi Dávid és Zsiga 
Enikő gyermeke: Bence Dávid; 
Waller Andor és Fülöp Zsuzsanna 
gyermeke: Zétény; Hódi Sándor 
és Katona Judit gyermeke: Janka; 
Abelovszki János és Patai Anett 
gyermeke: Bence Csaba, Sechna 
Gábor és Zsobrák Henrietta 
gyermeke: Gábor György; Rassai 
Richárd és Koncz Edina Katalin 
gyermeke: András Richárd; Zádor 
György Márton és Mohaupt 
Melinda gyermeke: Zsófi a Liza; 
Földi Péter és Wachtler Edit 
gyermeke: Márton, Farkas 
Ádám és Cserpán Beáta Ildikó 
gyermeke: Napsugár; Berczki 
Károly és Kertesi Alexandra 
gyermeke: Olivér; Holecz Péter és 
Gorcza Szandra gyermeke: Emili

Házasságot kötöttek:
Talpas Norbert és Varga Dóra, 

Csiri Károly és Molnár Anita

Elhunytak:
Lakatos Péterné sz: Dobos 

Mária Magdolna /1935/, Lenkei 
Gyula /1944/, Mudriczki Sándor 
/1948/, Vigyinszki Józsefné sz: 
Zahar Erzsébet /1931/, Molnár 
Attila /1970/, Hrozina József 
Sándor /1941/, Dudla Károlyné 
sz: Kiss Jolán /1929/, Dubniczki 
Tiborné sz: Németh Mária /1937/, 
Tóth István /1931/, Keszthelyi 
Zsolt Lajos /1955/, Csoszánszki 
Fe r e nc /1952 /,  Or sz ác z k y 
Tamás Józsefné sz: Nagy Ilona 
/1935/, Nagy Edit /1965/, Báron 
Istvánné sz: Márik Magdolna 
/1927/, Harangozó Józsefné sz: 
Hochmayer Ilona /1933/, Kovács 
Ferencné sz: Somogyi Magdolna 
/1933/, Pauer László /1923/, Szabó 
Gyula Lajosné sz: Rigó Erzsébet 
/1936/, Szalóczy Sándorné sz: 
Tisza Ildikó /1941/, Oravecz István 
/1938/, Horváth József /1935/, 
Nerpl Erzsébet Klára /1956/, Laczi 
Istvánné sz: Zetter Franciska 
/1927/, Poholányi Ferenc /1965/, 
Mészáros Jánosné sz: Tamás 
Margit /1920/, Oláh Józsefné sz: 
Pásztor Erzsébet /1948/, Simák 
Pál /1944/, Kiss Botond /1994/, 
Sándor Ferencné sz: Dömény 
Mária /1925/, Gellai Zoltánné sz: 
Gáspár Katalin /1942/, Makra 
Andrásné sz: Papp Ilona /1938/

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác,Dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 3 0 6 -19 0

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 0 6 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Központi orvosi 
ügyelet

(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek! 
Legközelebbi 

ingyenes ügyelet:

SzájsebészetBudapest, 
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

2019. január elsejétől Vác település kéményseprőipari közszolgáltatója a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a város-
ban a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetői-
nek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. 
Célszerű ugyanis nem a fűtési szezonra vagy a szezon előtti utolsó napokra 
halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a kémény-
seprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rö-
vid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kémény-
sepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban 
él és a házba nincs bejegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprés ingyenes. A ké-
ményseprő akkor jön, amikorra 
a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. 

• Ezt megteheti online 
a www.kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu honlap 
ügyfélszolgálati oldalán, az 
Időpontfoglalás elektronikus 
űrlap kitöltésével itt: http://
kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu/ugyfelszolgalat 

• Telefonon az előhívó 
nélkül, ingyenesen működő 
1818-as számot hívják! (Rö-
vid adatvédelmi informá-
ciók után válasszák a 9-es, 
1-es majd ismét az 1-es gom-
bokkal az Időpontfoglalás 
menüt, ahol a bejelentkező 
ügyintéző, a hívó adatainak 
felvételével elindítja a vizsgá-
lati időpont egyeztetési folya-
matát. A katasztrófavédelem 
munkatársa visszahívja az 
ügyfelet, és megbeszélik az 
ellenőrzés napját és idejét.) 

• E-mailben, a levelet a ke-
menysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre küldve. 

• Postai úton a BM OKF 
GEK részére címzetten, 
1903 Budapest, Pf.: 314. cím-
re küldve. 

• Személyesen a Pest Me-
gyei Ellátási Csoport irodájá-
ban (2045 Törökbálint Rak-
tárvárosi út 1.) hétfőnként 
8-16, a hét többi munkanap-
ján 8-14 óra között. A megyei 
ügyfélszolgálati pontok cí-
meit itt találja: http://www.
kemenysepres.hu/ugyfelszol-

galat/megyei
• A külföldön tartózkodó 

állampolgárok a +36 (1) 550 
1858 helyi díjszabással hív-
ható telefonszámon érik el 
az ügyfélszolgálatot. 

Amennyiben családi házban 
él és a házba be van jegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprést egy-, vagy két-
évente kötelező megrendelni 
egy kéményseprőcégtől. A meg-
rendelés gyakorisága attól függ, 
hogy milyen fűtőeszköz van a 
kéményhez csatlakoztatva. Ha 
a házban szilárd tüzelőanyag-
gal fűtenek, akkor évente, ha 
gázzal, akkor kétévente. A ké-
ményseprésért fi zetni kell. Az 
alábbi linken letölthető egy táb-
lázat, amelyben ki lehet keresni, 
hogy az ország adott településén 
mely kéményseprőcégektől le-
het megrendelni a munkát. Itt: 
http://www.katasztrofavedelem.
hu/letoltes/kemenysepres/Orsza-
gos-nyilvtart-20180322.xls 

Amennyiben társasházban 
él és a lakásba nincs bejegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprő értesítést köve-
tően magától fog érkezni és in-
gyenesen elvégzi a sormunkát. 

Amennyiben társasházban 
él és a lakásba be van jegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprő magától érkezik, 
de a munka díját ki kell fi zetni. 
Ha a lakásnak saját kéménye 
van, akkor az egész munka díját, 
ha a lakás a társasház gyűjtő-
kéményére van csatlakoztatva, 
akkor a munka rá eső részét kell 
kifi zetni, például egy tízlakásos 
társasház esetén a munkadíj egy 

tizedét. (A társasházak éves sor-
munkaterveit itt  találja megyék 
szerinti bontásban: http://www.
kemenysepres.hu/tevekenysegek/
sormunkaterv_2019)

A katasztrófavédelem min-
den kéményseprője végzett 
szakmunkás, arcképes igazol-
vánnyal rendelkezik, egységes 
munkaruhát visel és a munka-
végzéshez biztosított autójuk 
is jól megkülönböztethető, a 
katasztrófavédelem feliratai, 
színei jól láthatóak rajta. Fel-
szerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőmű-
szerük biztosított. Készpénzt 
nem kezelhetnek, és nem fogad-
hatnak el, ahol megrendelésre 
díjköteles munkát végeznek, azt 
utólag, számlán kell megfi zetni.

Továbbra is elengedhetetlen, 
hogy évente legalább egyszer 
mindenki ellenőriztesse a fűtő-
eszközét. Fűtési technológiától 
függetlenül komoly veszélyt 
jelenthet a készülékek sza-
bálytalan kivitelezése, illetve 
a karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmu-
lasztása.

A rendszeresen karbantar-
tott fűtőeszköz nemcsak bizton-
ságos, hanem gazdaságosabban 
is működtethető.

Miniszteri elismerést kapott 
a váci kórház szakdolgozója

A Magyar Ápolási Egyesü-
let (MÁE) helyi szervezetének 
javaslatára, Aczél Imre István, 
a Jávorszky Ödön Kórház mű-
tőssegédje és gipszmestere, mi-
niszteri elismerő oklevélben 
részesült. A Duna Palotában 
2019. február 19-én, a Magyar 
Ápolók Napja alakalmából 
megrendezett központi ünnep-
ségen, az intézmény munkatár-
sának, Prof. Dr. Horváth Ildikó 
államtitkár adta át a kiemel-
kedő szakmai tevékenységért 
járó elismerést. Az eseményen 
a váci kórház mb. ápolási igaz-
gatója, dr. Király Edit és a MÁE 
helyi szervezetének elnöke, Ko-
vácsné Bóbis Klaudia is gratu-
láltak kollégájuknak.

Aczél Imre 1978. október 
6-án kezdett dolgozni a váci 

Jávorszky Ödön Kórház trau-
matológiai szakrendelésén. 
Az érettségit követően, 1981-
ben műtőssegéd képesítést 
szerzett. Az elmúlt 40 évben 
kimagasló szakmai tudásával 
folyamatosan segítette az or-
vosok és kollégái munkáját. 
Részt vállalt a központi beteg-
szállítás megszervezésében, 
melynek később, 1996-1998 
között vezetője is volt. 1998-
tól gipszmesterként, később 
műtőssegédként tevékeny-
kedik. Az intézményen belül 
mindig fontosnak tartotta az új 
kollégák betanítását és segített 
nekik elsajátítani a különböző 
gipszelési technikákat. Immá-
ron 15 éve a Magyar Ápolási 
Egyesület helyi szervezetének 
aktív tagja.

Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő együtt gondolkodásra 
hívja a választókerület polgárait.

A Kornis Gyula Terv a válasz-
tókerület, a Váci- és Szobi járás 
mind a 34 településére kiterjedő-
en gyűjti össze - 2030-ig ívelően 
- a fejlesztési ötleteket.

Rétvári Bence amellett, hogy 
ismertette a már eddig elért ered-
ményeket, felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy hét területen várja 
az itt élők javaslatait a térség 
jövőjének közös alakítása érde-
kében: az egészségügy fejlesztése, 

a közlekedés korszerűsítése, az 
oktatás-nevelés javítása, a közin-
tézmények működtetése, a civil 
és egyházi közösségek megerő-
sítése, a kultúra-szabadidő mi-
nőségi eltöltésének elősegítése, 
valamint a térség kitörési pont-
jaként számon tartott turizmus 
fejlesztése. 

Az országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: a konzultációnak 
nincs időhatára, folyamatosan 
várja az előrevivő ötleteket a 
kornisgyulaterv@retvari.hu 
e-mail címre. 

Konzultáció a Kornis Gyula tervről
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Női kézilabda NB I.

Dunaújváros - GVM Europe-Vác:
35 - 29

GVM Europe-Vác - Érd: 
 26 - 24 

GVM Europe-Vác - Siófok KC: 
  25 - 24

Labdarúgó  NB II.
Soroksár - Vác FC: 

3 - 0 
Vác FC - Gyirmót: 

 1 - 1 
Kazincbarcika - Vác FC:  

  0 - 5 
Vác FC - Mosonmagyaróvári TE:   

  2 - 1 

SPORTEREDMÉNYEKHOL REPÜLHETNEK?
Lapzártánkkor még nem dőlt 

el, hol lesz az idén a Red Bull Air 
Race repülős versenysorozat ma-
gyarországi versenye.

Február elején derült ki, hogy a 
főváros ezúttal nem ad engedélyt 
a júliusra Budapestre tervezett 
Red bull Air Race-re.

A sokak által kedvelt, Besse-
nyei Péter kezdeményezése nyo-
mán életre hívott nemzetközi 
repülős verseny megrendezésé-
re kormányzati döntés van, ám 
Budapest megtehette, hogy nem 
engedélyezi a főváros légterében.

Ebben a pillanatban a legesé-
lyesebb alternatív helyszínek közé 
tartozik a Dunakanyar is.

Rétvári Bence, a váci központú választókerület országgyűlési 
képviselője a saját facebook oldalán szavazást indított el: az emberek 
elfogadnák-e ezt az új helyszínt, vagy más a véleményük?

A szavazók többsége (59%) nem támogatta a verseny dunakanyari 
megrendezését.

Ennek kapcsán a képviselő ezúton is köszönetet nyilvánít a több 
mint 5700 szavazó és több mint 300 kommentelő mindegyikének, hogy 
véleményt nyilvánítottak. 

„A végeredmény alapján 41% támogatta, míg 59% ellenezte 
a verseny dunakanyari megvalósítását. A többség érezhetően a 
nyugalom, a természet és a csend megőrzését tartotta fontosabbnak. 
Ennek megfelelően fogom képviselni a körzet érdekeit a továbbiakban 
is” - kommentálta a szavazás eredményét Rétvári Bence.

Sikeresek a váci birkózók
Az év első heteiben a különböző korosztályoknál rangsor- és válogatóversenyekkel kezdődött meg a birkó-
zók tavaszi versenyszezonja. Városunkat a megmérettetéseken négy versenyző képviselte, akik közül Var-
sányi László és Porcsin Kálmán meg is nyerték korosztályuk rangsoroló versenyét, ezzel nagy lépést tettek 
a válogatottság felé.

Január 27-én Kaposváron 
rendezték az ez évi junior 
szabadfogású minősítési versenyt, 
ahol Porcsin Kálmán a 70 
kilogrammosok között három 
magabiztos győzelemmel a 
dobogó legfelső fokára állhatott. 

Sz i nté n a r a nyé r e m me l 
kezdte az évet Varsányi László, 
aki a tavaly évi válogatottság 
és serdülő Európa-bajnoki címe 
után új korosztályban és új 
súlycsoportban szállt harcba a 
válogatottságért, hogy hazánkat 
idén is képviselje a korosztályos 
világversenyeken.

Február 3-án, Kaposváron 
rendezték a kadet kötöttfogású 
m i n ő s í t ő  v e r s e ny t ,  a h ol 
Varsányi remek birkózással a 
92 kilogrammosok között az 

aranyéremig meg sem állt. 
Ugyanebben a korosztályban 

és súlycsoportban képviselte a 
Honvéd fi ókcsapatát Végh Marcel, 
aki öt mérkőzést birkózott és 
végül az előkelő 4. helyen végzett.

A  B u d a p e s t i  H o n v é d 
Vácon kihelyezett birkózó 
fiókcsapatának junior korú 
versenyzője, Fulai Bence először 

a felnőttek minősítési versenyén, 
majd pedig az U23-as korosztály 
országos bajnokságán mérette 
meg magát. 

Bence fiatal kora ellenére 
kiválóan vette az akadályokat az 
idősebb korosztály versenyein. 
E l ő s z ö r  a  j a n u á r  2 6 - á n 
megrendezett felnőtt minősítési 
versenyen, Kertvárosban nyert 

nagyon értékes ezüstérmet a 82 
kilogrammos súlycsoportban, 
majd az U23-as korosztályban 
szintén 82 k i logrammban 
Mog yoródon a korosztá ly 
országos bajnokságán szintén 
a döntőig menetelt, és végül a 
korosztály országos bajnokságán 
is ezüstérmes lett.

A Budapesti Honvéd Vácon 
kihelyezett, Mrena Gábor vezette 
birkózó fi ókcsapata továbbra is 
várja sportolni vágyó óvodások 
és kisiskolások jelentkezését. 
Jelentkezni személyesen a 2600 
Vác, Telep utca 2-4 szám alatt (a 
Táncsics Mihály szakközépiskola 
tornatermében) lehet hétfő-
szerda-péntek 16:30-tól. Bővebb 
információ a 06-70/342-2409-es 
telefonszámon is kérhető.

Április 6-án lesz a Mészkőember kerékpáros verseny
A 16. Mészkőember hegyi idő-

futam megmérettetésre (Légrádi 
Béla emlékverseny) április 2-án 
20:00 óráig lehet előnevezni, az 
előnevezési díj 1500 ft.

A helyszíni nevezésre 9-10.30-ig 
lesz lehetőség a Dóri-Kocsmában, 
ebben az esetben a nevezési díj 
2000 ft.

A verseny távja 6 kilométer, 

rajt a Dóri Kocsmánál, a cél a 
Mészkőbánya.

Kategóriák: férfi , női.
Korosztályok: 10-13 éves (2006-

2009), 14-18 éves (2001-2005), 19-40 
éves (1979-2000), 41-50 éves (1969-
1978), 51-60 éves (1959-1968), 60+ 
(1958, vagy előtte)

A hagyományokhoz híven lesz-
nek gyerekfutamok is:

1. táv: kb. 300 méter, egyfordí-
tós, oda-vissza pályán. Korosztá-
lyok: 7 éves korig (2012-ben, vagy 
utána születettek). 

2. táv: kb. 1,5 km (a felnőtt pálya 
első 1,5 km-re). Korosztály: 8-9 éves 
(2010-2011-ben születettek)

A gyerekfutamokra nincs ne-
vezési díj! 

Rajt: 10:00 óra

Mivel a gyerekfutamok után 
azonnal rajtol a nagyok versenye, 
a szervezők mindenkit kérnek 
a pontos megjelenésre a rajtvo-
nalon!

További információk: 
www.meszkoember.hu

/verenykiiras, 
tel.: 06-70-394-6409 

(Somoghy Attila)



16 | VÁCI HÍRNÖK | Hirdetés

Csatlakozzon 
csapatunkhoz!

Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb nyomdája, az Ipress Center 

folyamatos munkarendbe  

· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)

Jelentkezni 
a recepción 

utca 8.) leadott 
önéletrajzzal vagy a

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

keres

Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és 
térsége legfontosabb 
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz
sport, életmód 
és szabadidő 
magazinműsor
20:30 - Konyha TV
20:45 - Sportközvetí-
tés/Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Kedd
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, 
életmód és szabadidő 
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetí-
tés/Film
22:35 - Híradó
ismétlés

Szerda
18:00 - Hetedhét 
Magazin
összefoglaló Fót 
térségéből
19:00 Hetedhét 
Magazin
ismétlés

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó
ismétlés

Csütörtök
20:00 Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális program-
ajánló magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés

Péntek
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális program-
ajánló magazinműsor
20:40 - Térségi 
Magazin
21:10 - Partycsóka 
Tomi Show
22:30 - Híradó
ismétlés

6.990 Ft

5.990 Ft

90 Ft

www.vac.hu


